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Warszawa, dnia 04.07.2022 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/13/2022 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych mieszanin związków chemicznych i ich roztworów 

(odczynniki) – postępowanie 2 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada na pytania 

Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

„Dotyczy załącznika nr 2, części III, pozycja 1 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika CD11b-PE-Cy5, klon ICRF44, 100 testów o nr 

katalogowym: 555389? Przeciwciało o podanym przez Zamawiającego numerze katalogowym nie widnieje w 

ofercie BD Biosciences.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w formularzu cenowym dla części III (załącznik nr 2 do specyfikacji warunków 

zamówienia) i podał w pozycji 1 przeciwciało CD11b-PE-Cy5, klon ICRF44, 100 testów o nr katalogowym: 

555389. 

 

Pytanie nr 2 

„Dotyczy załącznika nr 2, części III, pozycja 2 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pakietu tej pozycji (CD150 PE-Cy7)? W ofercie BD Biosciences nie 

widnieje takiego przeciwciała.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w formularzu cenowym dla części III (załącznik nr 2 do specyfikacji warunków 

zamówienia) i podał w pozycji 2 przeciwciało PE-CF594 Rat Anti-Mouse CD150 (SLAM) Clone Q38-480 (RUO) 

o nr katalogowym 567653. 

 

Pytanie nr 3 

„Dotyczy załącznika nr 2, części II, pozycja 5 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika CD19-PE-Cy5, klon HIB19, 100 testów o nr 

katalogowym: 555414? Przeciwciało o podanym przez Zamawiającego numerze katalogowym nie widnieje w 

ofercie BD Biosciences,” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w formularzu cenowym dla części II (załącznik nr 2 do specyfikacji warunków 

zamówienia) i podał w pozycji 5 przeciwciało CD19-PE-Cy5, klon HIB19, 100 testów o nr katalogowym: 555414 
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Pytanie nr 4 

„Dotyczy załącznika nr 2, części II, pozycja 6 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika CD3e-PE-Cy5, klon 145-2C11, 0,1 mg o nr 

katalogowym: 553065? Przeciwciało o podanym przez Zamawiającego numerze katalogowym nie widnieje w 

ofercie BD Biosciences” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w formularzu cenowym dla części II (załącznik nr 2 do specyfikacji warunków 

zamówienia) i podał w pozycji 6 przeciwciało CD3e-PE-Cy5, klon 145-2C11, 0,1 mg o nr katalogowym: 553065. 

 

Pytanie nr 5 

„Dotyczy załącznika nr 2, części II, pozycja 7 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika CD48-FITC, klon HM48-1, 0,1 mg o nr katalogowym: 

557484? Przeciwciało o podanym przez Zamawiającego numerze katalogowym nie widnieje w ofercie BD 

Biosciences.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w formularzu cenowym dla części II (załącznik nr 2 do specyfikacji warunków 

zamówienia) i podał w pozycji 7 przeciwciało CD48-FITC, klon HM48-1, 0,1 mg o nr katalogowym: 557484. 

 

Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w rozdziale VIII „Terminy” pkt. 1 ppkt. 1 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 

sierpnia 2022 r.” 

 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w rozdziale VIII „Terminy” pkt. 2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„2. Termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 12.07.2022 r. do godz. 10:00. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 10:30” 

 

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania oraz modyfikacje Zamawiającego 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu. 
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